
3458 م.ك. مج1

حديث ـ تراجمالموضوع3458 م.ك. مج1مخطوط رقم

نظم القناعة فيمن روى له الجماعة ـ منظومةالعنوان

ابن بردس ; ابــو الفــداء اسماعيــل بن محمد بن بردس البعلي الحنبلي ـ 786 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

813 هـتاريخ النسخ

محمد بن احمد بن موسى الكفيرى ـ 831 هـإسم الناسخ

1 ـ 14عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

قائمة منظومة بأشهر رواة الحديثالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3458 م.ك. مج2

حديث ـ تراجمالموضوع3458 م.ك. مج2مخطوط رقم

االنتخاب في اختصار كشف النقابالعنوان

ابن بردس ; اسماعيل بن محمد بن بردس البعلي الحنبلي ـ 786 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

813 هـتاريخ النسخ

محمد بن احمد بن موسى الكفيرى ـ 831 هـإسم الناسخ

14 ـ 20عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

خالصة منظومة كشف النقاب للعالئي ـ 761 هـالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

بروكلمان : 2 / 24المراجع
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3458 م.ك. مج3

حديث ـ تراجمالموضوع3458 م.ك. مج3مخطوط رقم

ذكر من اشتهر بكنيته من االعيان ـ ( ط )العنوان

الذهبي ; شمس الدين ابــو عبداللــه محمد بــن احمد الشافعي الدمشقي ـ 748 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

813 هـتاريخ النسخ

محمد بن احمد بن موسى الكفيرى ـ 831 هـإسم الناسخ

20 ـ 38عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

نقلت هذه النسخة عن نسخة المؤلف االصلية بخطهالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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